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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                     Δράμα, 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                               
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                        
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                            
Πληροφορίες:Β.Μουμτσάκης                                                              Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα
Τηλέφωνο: 2521350743 
e-mail: bmoum@dimosdramas.gr                                                                                   
             

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την υλοποίηση των πολιτιστικών 
και ψυχαγωγικών δράσεων «Καλοκαίρι στην πόλη 2022»., με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συγκεκριμένη ανάθεση, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό 
Σημείωμα μαζί με την συν. μελέτη με αριθμ. πρωτ: 3543/08-07-2022 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού,  ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1120/2022 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης. 
Σχετικό:  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 132/2022 Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: (ΨΦΥΓΩ9Μ-Φ8Ο)

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 27.789,06  €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

   
Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Τετάρτη, 13/07/2022 
και ώρα 14:00, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου 1ος όροφος γρ.103. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά 
την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.
Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210
Προσφορά για την υλοποίηση των πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων «Καλοκαίρι στην πόλη 2022»
Προσφορά μπορεί να υποβληθεί για το σύνολο των πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων «Καλοκαίρι 
στην πόλη 2022».

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα
παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ 
Ν. 4605/2019). 
Η Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 να αναφέρει ότι:

α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός 
οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016.
β) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές είναι οι 
ακόλουθοι:
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
………..
(Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να 
καταβάλλουν εισφορές).
γ) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016.

mailto:bmoum@dimosdramas.gr
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         δ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί                     
συμβιβασμού, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 4605/01-04-2019).

       ε) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται        
τους όρους ανεπιφύλακτα.

Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους
διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης
και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων
τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
 2. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης).
3. Ασφαλιστική ενημερότητα. (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς / δημοπρασίες).
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά τον χρόνο της υποβολής τους.
4. Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, Πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης και Πιστοποιητικά μεταβολών ΓΕΜΗ, (των τελευταίων 30 ημερών ), 

αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας, ΦΕΚ κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα.

Η κατακύρωση θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προς 
ανάθεση δημόσιας σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές, στην κ. Α. Μωυσιάδου  τηλ. 
2521021698 και επί των όρων της πρόσκλησης στον κ. Β. Μουμτσάκη τηλ. 2521350743

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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Δήμος Δράμας                                                                                                    
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                         
Τμήμα Προμηθειών                                                                

                                                                              
Υλοποίηση των πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων «Καλοκαίρι στην πόλη 2022»
                                                                                                                               Κ.Α.: 15.6471.01
                                                                           Προϋπολογισμός: 27.789,06  €       

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ____________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
E-mail: _______________________________________________ 

1. Ενοικίαση εξοπλισμού τραπέζια/καθίσματα/τέντες

Α/α Τμήμα Εξοπλισμός Τεμάχια Τιμή μονάδας (€) Σύνολο (€)

Τμήμα 2 κιόσκι 3χ3 2

Τραπέζι πλαστικό 2

Καρέκλα πλαστική 40

Τμήμα 3 Τραπέζι πλαστικό 6

Καρέκλα πλαστική 50

κιόσκι 3χ3 2

Τμήμα 4 Τραπέζι πλαστικό 2

Καρέκλα πλαστική 50

Τμήμα 5 Καρέκλα πλαστική 100

Τραπέζι πλαστικό 1
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Τμήμα 6 Καρέκλα πλαστική 150

Τμήμα 8 Καρέκλα πλαστική 
(2/8/2022)

100

Καρέκλα πλαστική 
(3/8/2022)

100

Τμήμα 9 κιόσκι 3χ3 2

Καρέκλα πλαστική 50

Τμήμα 10 Τραπέζι πλαστικό 6

Καρέκλα πλαστική 50

κιόσκι 3χ3 2

Τμήμα 11 Τραπέζι πλαστικό 2

Καρέκλα πλαστική 50

Τμήμα 12 Καρέκλα πλαστική 100

Τραπέζι πλαστικό 1

Τμήμα 13 Καρέκλα πλαστική 300

Μεταφορά

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

 
2. Πνευματικά δικαιώματα ταινίας (Τμήμα 5 +Τμήμα 12)

Τμήμα Ημερομηνία Προβολή Τιμή μονάδας σύνολο
Τμήμα 5 28-7-2022 1
Τμήμα 12 11-8-2022 1

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

3. Γραφιστική επιμέλεια- διαφημιστική προβολή- έντυπα και προβολή σε μέσα 
μαζικής δικτύωσης- έξοδα παραγωγής/υλικά,σχεδιασμός αναμνηστικών

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΤΕΜ ΤΙΜΗ

1 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ:
Περιλαμβάνει πρωτότυπο σχεδιασμό λογότυπου, πρωτότυπο σχεδιασμό του 
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κεντρικού εικαστικού οπτικής ταυτότητας της εκδήλωσης ”ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ”, προσαρμογή της οπτικής ταυτότητας σε όλες τις επιμέρους 
δράσεις και τα έντυπα. Επίσης περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την προβολή και 
την διαχείριση των χορηγούμενων δημοσιεύσεων (post & stories) στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης (social media) για 30 μέρες.

2 ΕΝΤΥΠΟ Α5 4ΣΕΛΙΔΟ: Γενικό πρόγραμμα εκδήλωσης σε 4χρωμία 2 όψεων 
(4 σελίδες) σε χαρτί illustration 150gr

2.500

3 ΑΦΙΣΑ 33Χ48: Αφίσα γενικής εκδήλωσης για ανάρτηση στα καταστήματα 
που θα πληροφορεί το κοινό για τις εκδηλώσεις, τις ημερομηνίες και τους 
τόπους σε 4χρωμία, σε χαρτί illustration 150gr

100

4 ΜΠΑΝΕΡ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ:Διάσταση 80Χ350εκ. σε 4χρωμία μιας όψης σε 
μουσαμά 450γρ. που θα τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων στις 
περιοχές που θα γίνουν οι δράσεις, με σκοπό την πληροφόρηση του κοινού, τη 
διακόσμηση των χώρων και τη μεγιστοποίηση της προβολής των 
εκδηλώσεων, στήριξη με κρικάκια και ανάρτηση με δεματικά.

2

5 ΜΠΑΝΕΡ ΚΑΘΕΤΟ: Διάσταση 80Χ200εκ. σε 4χρωμία μιας όψης σε 
μουσαμά 450γρ. που θα τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων στις 
περιοχές που θα γίνουν οι δράσεις, με σκοπό την πληροφόρηση του κοινού, τη 
διακόσμηση των χώρων και τη μεγιστοποίηση της προβολής των 
εκδηλώσεων. Στήριξη με πηχάκια και ανάρτηση με σχοινί.

8

6 ΣΗΜΑΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ & ΙΣΤΟ FLYING BANNER: Διάσταση σημαίας: 
70Χ2.70 εκ. Συνολική διάσταση με βάση: 400Χ75 σε 4χρωμία διπλής όψης 
σε ειδικό διάτρητο σημαιόπανο που θα τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια των 
εκδηλώσεων στις περιοχές που θα γίνουν οι δράσεις, με σκοπό την 
χωροθέτηση του χώρου, τη διακόσμηση των χώρων και τη μεγιστοποίηση της 
προβολής των εκδηλώσεων. Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και σε άλλες 
εκδηλώσεις του Δήμου με αλλαγή του πανιού. Στήριξη με ειδική πλαστική 
βάση με βαρίδι και ανάρτηση με ιστό.

4

7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έντυπο πρόσκλησης Α5 διπλής όψης 4χρωμία σε χαρτί 300γρ 
που θα περιέχει γενικές πληροφορίες και τους τόπους των εκδηλώσεων.

250

8 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Έντυπο βεβαίωσης συμμετοχής Α4 μιας όψης 
4χρωμία σε χαρτί 170γρ που θα δοθεί ως αναμνηστικό στους συμμετέχοντες 
που θα πάρουν μέρος στις δράσεις.

300

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ: Έντυπο πρόγραμμα Α5 διπλής όψης σε 
χαρτί 170γρ που θα περιέχει το αναλυτικό πρόγραμμα των τραγουδιών που θα 
παίξει η φιλαρμονική μπάντα της Χωριστής

300

10 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΔΩΡΟ: Παιχνίδι για τη θάλασσα φρίσμπι από σκληρό 
πλαστικό με έκδοση μεταξοτυπίας το λογότυπο της εκδήλωσης PP PLASTIC 
διάσταση 22,5Χ22,5 εκ Διάσταση εκτύπωσης: 13 εκ διάμετρος

200

11 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΔΩΡΟ: Τάβλι από ξύλο οξιάς διαστάσεων 48Χ48εκ με 
πλαστικά πούλια που θα έχει εκτύπωση το λογότυπο της εκδήλωσης και θα 
δοθεί ως δώρο στους νικητές της δράσης του τουρνουά τάβλι.

8

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟ (ΜΕ ΦΠΑ)

4. Φωτογραφική και οπτικοακουστική κάλυψη όλων των εκδηλώσεων και ενοικίαση 
εξοπλισμού
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΗ

Ενοικίαση και χειρισμός σύγχρονου κινηματογραφικού και φωτογραφικού εξοπλισμού για 18 
μέρες. Συγκεκριμένα: κάμερες Sony A7Siii,  Sony A7iii, βάσεις Dji Ronin RS2, φακοί Sigma 24-70 
f/2.8 W/Mattebox + Nd Φίλτρα, Sony 35mm f/1.8, Sony 85mm f/1.8,  Zoom H4n pro, drone Dji Air 
2S και άλλα περιφερειακά.

Αγορά πνευματικών δικαιωμάτων της μουσικής για 13 προωθητικά επι μέρους βίντεο και για 1 
συνολικό όλων των ημερών μαζί που θα δημιουργηθούν.

Επεξεργασία και διόρθωση χρωμάτων στις φωτογραφίες

Μοντάζ και επεξεργασία για 13 βίντεο των 25 δευτερολέπτων (teaser)

Μοντάζ και επεξεργασία για 1 βίντεο των 2:30 λεπτών περίπου

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

5. Watersports- Παιχνίδια στο πάρκο και στις πηγές της Αγίας Βαρβάρας (Τμήμα 1)

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΛΙΚΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΗ

1 Flying Fox: Στήσιμο και υλοποίηση μιας εναέριας διαδρομής όπου 
αιωρούμαστε με την τροχαλία ενδιάμεσα σε 2 σταθερά σημεία (δέντρα ή 
κολώνες) με συρματόπλεγμα μήκους έως 50 μέτρα με χρήση ειδικού 
αναρριχητικού εξοπλισμού. Καθόλη την διάρκεια της δραστηριότητας θα 
υπάρχουν 2 εξειδικευμένα άτομα και στην αρχή και στο φινάλε για την 
ομαλή και ασφαλή εκτέλεση της υπαίθριας δραστηριότητας.

2 Τοξοβολία: Ειδικός στόχος στημένος μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό 
εκτέλεσης (Στόχος - Τόξο– βέλη) με την συνεχή παρουσία ενός 
πιστοποιημένου ατόμου που θα ελέγχει και θα βοηθάει καθόλη την 
διάρκεια της δραστηριότητας.

3 Canoe - Kayak: 5 Canoe-Kayak θα παραχωρηθούν από τον Δήμο. Όλος 
ο υπόλοιπος εξοπλισμός (σωσίβια – κράνη) καθώς και εξειδικευμένος 
οδηγός καθ’ όλη την διάρκεια της δραστηριότητας που θα ελέγχει την 
ομαλή και ασφαλέστερη εκτέλεση της δραστηριότητας στην λίμνη της 
Αγίας Βαρβάρας.

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
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6. Συναυλίες και εκδηλώσεις αφήγησης (Τμήμα 4- Τμήμα 7- Τμήμα 11- Τμήμα 13)
Εργασία Τμήμα 4+ Τμήμα 11 ΚΟΣΤΟΣ

Εμψυχώτρια- αφηγήτρια 1

Εμψυχώτρια- αφηγήτρια 2

ασφαλιστικές εισφορές-οδοιπορικά

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

σίτιση 2 ατόμων Χ 20 ευρώ/άτομο

ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 1 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 2 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

7. Μουσική συναυλία

Μουσική συναυλία Τμήμα 7 ΚΟΣΤΟΣ

Μουσικός 1 : βιολί

Μουσικός 2 : πολίτικο λαούτο

Μουσικός 3: τραγούδι

ασφαλιστικές εισφορά ενός (1) μουσικού- 
οδοιπορικά τριών (3) μουσικών

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ (1) ΜΕ ΦΠΑ

Σίτιση 3 μουσικών + 1 ερευνητή Χ 20 
ευρώ/άτομο

ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ (2) ΜΕ ΦΠΑ

Πρόσληψη 2 μουσικών (ΣΥΝΟΛΟ 3)

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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8. Μουσική συναυλία – Τμήμα 13

Μουσική συναυλία – Τμήμα 13 ΚΟΣΤΟΣ

Μουσικός 1: βιολί

Μουσικός 2: ακορντεόν

Μουσικός 3: πιάνο

Μουσικός 4: κλαρινέτο

Μουσικός 5: Κοντραμπάσο

Μουσικός 6: καχόν (κρουστό)

Μουσικός 7: τραγούδι

ασφαλιστικές εισφορές-οδοιπορικά

ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ-1 ΜΕ ΦΠΑ

σίτιση 7 μουσικών Χ 20 ευρώ/άτομο

ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ-2 ΜΕ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9. Υλικά-Αναλώσιμα
Υλικά- Αναλώσιμα Κόστος

2 κούτες μπαλάκια προπόνησης τένις για τις 2 δράσεις 
“Γνωριμία με το τένις”

6 μπάλες για τα παιχνίδια εποχής τύπου “βόλεϊ)

Απρόβλεπτα

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
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10. Κόστος σχεδιασμού- Υλοποίησης-Επίβλεψης-Εμψύχωσης-Διοικητική Υποστήριξη-
Λογιστική Υποστήριξη-Πρόσληψη βοηθού

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος που περιλαμβάνει: 
σχεδιασμό του συνόλου του προγράμματος, επικοινωνία και 
προγραμματισμό, διοικητική υποστήριξη, εμψύχωση και επίβλεψη 
για το σύνολο των εκδηλώσεων και δράσεων (αφορά απασχόληση 
2 ατόμων)

Λογιστική υποστήριξη/αμοιβή

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Θέση εργασίας: Πρόσληψη ενός βοηθού γενικών καθηκόντων, για 
4ωρο πενθημερο (20 ώρες/εβδομάδα) για το διάστημα 18/7 - 12/8 
2022  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11. ΠΡΟΒΟΛΗ- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΡΑΔΙΟ Εργασία ποσό

Energy fm 88,9 12αναμεταδόσεις/28 ημέρες

Ράδιο Δράμα 99,1 12αναμεταδόσεις/28 ημέρες

Sun Radio 97,1 12αναμεταδόσεις/28 ημέρες

Star fm 93,5 12αναμεταδόσεις/28 ημέρες

Σύνολο

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….…………………………………………………………
..…………………………………………………..………………………………………………………………

Υπογραφή-Σφραγίδα
Δράμα       /    /2022
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